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"Ö~}'ÖRGÉS

(19;4, november, Budakeszi)

Isten küldte vályogváram. megharcolt mennyországom foglya vagyok lassan
öt esztendeje.

Cellám ablakai kelet felé néznek, s derült időben a nap, ha eléri a János
hegyi kilátó csillagát - bevilágítja.

Az ablakok hosszúkás keretében a gyönyörű valóságból kimetszett két régi
japán kép megúnhatatlan, mert örökké változik, él. A baloldali keretet 24 évvel
ezelőtt, mikor magányos hajótöröttként ideérkeztem, betöltötte az ég sötétje 
csak a csillagok világítottak. A jázminbokor dús virágú menyasszonyí csokor
ként az ablak alatt várakozott.

Ma övé az egész keret. Mínél jobban vágjuk, annál erőszakosabban tör fel
felé. Az P.g kékje csak átdereng ágai között, de vigasztaló üzenete - egyre
szaporodó virágai - tavasszal megsimogatnak s télen ügyes, karmos kezei ve
szik át lakóinak - a hősi éneklő, éhező seregnek - az én vigasztalásomat, sze
rény viszonzásul a tavaszi hajnalok zenés ébresztőiért.

Nyurga, kopár ágain boldog mosollyal ringatja a hideg szélben a szalonna
darabokon függeszkedő cinkéket, a feltűzött madárkalácsokon, piros almákon
egyre ügyesebben egyensúlyozó rigókat s az ágai tövéről nagy darab faggyúkat
riadtan nyeldeső piros sapkás harkályokat, kék fülvédős mátyásokat.

Tudja: ő a legszebb karácsonyfa.
A fák erősek, szépek és jók: tökéletesek.
A másik örökké nyitott ablak keretében a nagy szelet ég alatt, a karnyúj

tásnyi közelségű hegyek szelíd vonulatát beborító, ritkuló, de ma is ezerarcú, jó
ságos, gyönyörű erdő! Létünk alapelemének termelője, Te - ó hogy igyekszel
huszonnégy éve ellátni üzemanyaggal soksípú hangszerem fújtatóját: homokból
nőtt, öröklotten gyenge, s öngyilkos módon agyondohányzott tüdőmetl

A Te közelségednek köszönhetem, hogy 65 éve tartó hosszútávú terepfutá
sok legmeredekebb szakaszát, ha időnként kifulladtan, összecsukolva is, de vé
gig tudtam járni.

Mikor 1970. január 5-én a hongkongi influenza vasmarka benyúlt értem do
bozba-zárt művészetem régen fojtogató levegőjű kínpadára - a hazugul fo
galmazott schilleri Erzsébet gyönyörű királyi ruháit tépte csak le rólam. Meg
könnyebbülés volt.

Még Alexandra del Lagó-t, legrokonabblelkű színésznő-gyerekemet Se sai
náltam, hogy nem támadt fel többé általam.

Csak a dolgavégezetlen, meztelen ember - parancsolt kötelességét könnyel
műen halogató, lusta szolga - már az Otthon kapuján zörgető, kacatokkal, ál
mokkal és kudarcokkal tömött batyuja terhétől szinte összeroskadó. egyetlen
kincsét: repedezett vásári tükrét kétségbeesetten szorongató, koszorúba fésült,
csizmás kis "Bujdosó lány" sírt, szűkölt, hörgött kékre válva a vasmarok szorí
tásában. mert a türeimét vesztett Bíró nagyon is íosos büntetését ismerte fel a
fenyegető, idő előtti halálban.

Töredezett sípokkal, kilyukadt fújtatóval. ki-kihagyó motorral öt éve itt
fekszem, visszazuhanva a Cél előtti útkanyarban. Néma hangszer az élő menny
országban.
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0, segíts erdő, madár, virág, csillag - tökéletes tükrú testvéreim, hogy utol
jára visszakapott ajándék-életem hasznosan használjam el. Fák, adjatok erőt,

hogy rámomlott álmaim törmelékei alól kiássam törött tükrömet.
Madár, virág segíts, hogya szolgáló szerétet dadogó dallama az írott szó

ismeretlen anyagában 12 év után valahogyan megszólaljon.
S éltetőnk, Te Nap az égen, kérlek, tégy Csodát!
Ha a nagy csiszolt tükrű Iránymutatókkal szegélyezett emelkedő, s elkeske

nyedő Úton dübörögve közeledő - a Mindenséget meghódítani indult, de föld
reszegzett tekintetű ember ideér, állítsd meg öt!

Könyörgő tenyeremben tükröm maradék maroknyi cserepét Igazságod Iehér
sugarával világítsd át, kérlek! Hátha kirajzolódik benne - egy pillanatra -,
mint szivárványos kaleidoszkópban. a mindnyájunkban rejtőző közös arc: a buj
dosásból megtért. bűneitől megváltott, ártatlan gyermeké.

Mi Atyánk, Istenünk engedd, hogy harminc évvel ezelőtt. Neked felaján
lott s bizony elherdált = megtiport életemmel, az utolsó percben mégis bizonyít
sam:

A Boldogság kereszttel és csillaggal megjelölt gyönyörű Hegyére csak az
önzés meredck sziklafalán át juthatunk. A megfeszített jóakarat nem csorbuló
csákányával rajta a másiknak is lépcsőt vágni - az önmagában Krisztushoz ta
lált = a másikban mindenkorí önmagát felismerő - tehát megértő - egyarcú
vá váltott = iga"? ember is csak akkor tudhat, ha a Te Kegyelmed rákapcsolja
derekára a Szerétet acélból és Szeritlélekből készülő. ég s föld közé lassan ki
feszülő mentőkötelét. Ha egyik szál elszakad - ember, nézz reám! - előbb

utóbb lezuhansz!
Jaj, Uram, hadd zuhanjon egyedül a közeli szakadékba a Hegy lábánál el

kanyarodó, csalogatóari kényelmessé szélesülő lejtős úton az acélt és lelket szag
gató - eszét és fékjét vesztett diadalittas Gyűlölet.

HlSZ~K AZ U;tfZSÁCBAIV

(Válasz egy körkérdésre, 1965 március)

"A hit az élet ereje: az ember ha egyszer él, akkor valamiben hisz ..., ha
nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne.,," Tolsztoj fogalmazta
ezt amondatot, me1y életem mottója lett. Színésznek születtem: a hazugság mű

vészének. mégis az Igazság szolgája vagyok, mert hiszem: csak az művészí, ami
igaz.

Az Igazság - eszme, gondolat. Megnyilvánulása olyan sokarcú, mint maga
a világ. E sokarcú világot tükrözni a művészet feladata.

Az ember célja: igazságáqak győzelme a földön. Az igaz tükrű színész har
costársa minden embernek, aki bármelyik pontján az életnek ezért a célért dol
gozik.

A színész munkája furcsa harc. Megérint egy álomból és; valóságból - él
rnényből és tanulmányból összeszött lény: a szerep - mert bennem akar életre
kelni. Míg átadom neki agyamat, idegeimet, vérem lüktetését, szívem dobogá
sát - addig harcolunk. Ha győz és elfoglal teljesen, én kivül rekedek, s mínt
szebrász figyelem az alakot, tudatom vésőjével faragva-csiszolva az élő anya
gat: önmagamat - míg megszületik egy ember élő tiikö1'képe: a színpadí igaz
ság.

Hiszek ebben az igazságban, hiszem, hogy érdemes érte élnem, mert hi
szem, hogy minden igaz színpadi szóval előrevisszük a világot a cél: az em
beri boldogság felé.
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Önöknek. Mégis, szeretném, ha
kicsit, belémJáthatnának. Ezért
otthonra találásom csodálatos

ISTEN.KiJLDTE VÁLYOGVÁRAM TÖRTÉNETE

(Elmondtam stockholmban, 1969 áprilisában a Magyarok Világszövetsége hang
versenyén)
Kedves Barátaim!

Nagyon örülök, hogy újra találkoztunk, hiszen bizonyosan régi ismerősök va
gyunk, ha másért nem, mert magyarul beszélünk. Nos, ahogy régi ismerősöknél

szokás, elmondom Önöknek röviden, mi is történt velem, mióta nem láttuk egy
mást.

Hát először is persze megváltoztam. Megőregedtem, ami természetes folya
mat, s aki okos, nem is lázad elílene, hiszen, ahogy Karinthy mondja : "Az öre
gebb érdekesebb" - egyszerűen azért, mert aki magasabban jár már az élet
hegyén, annak többet fog be szeme a látóhatárból. Bennem az utolsó két év
tizedben a színhází szereplések csillogó felszíne alatt még valami lassú lényeg
beli változás is végbement. Végre nem szerepeken - álarcokon - keresztul
kívánok közelední az emberekhez, hanem megmutatni valódi arcomat.

E vágy szülte tíz évvel ezelőtt önálló estémet: "Életem története" barom té
telben (Készülődés, Útközben, A Cél előtt).

Időhiány miatt sajnos nem mutathatom meg
már ilyen nagy utat megtettem. legalább egy
elmesélem eljövendő könyvem egyik fejezetét :
történetét.

Otthon! Ha ezt a szót kimondjuk. azt hiszem mindenki arra a régi fészek
rnelegségű családi otthonra gondol, amiben mint gyerek eszmélni kezdett, ami
sokáig egyet jelentett az egész világgal, ami védettséget, biztonságot, menedéket
adott - de ahonnan felnőve - feltétlenül elvágyódott az ember.

Én bizony a régen lebontott szegedi Ipar utcai földszintes, kőlépcsős, három
ssobás, üvegezett verandájú családi otthonomat nagyon korán szűknek és nyűg

nek éreztem, és alig vártam a pillanatot, hogy egyedül és függetlenül nekiin
duljak az élet sűrűjének, s utat vágjak benne magamnak - az álmaim felé.

Az út hosszú volt és fárasztó. Az álmok megvalósultak. vagy kudarcba Iul
Jadtak. Húsz év kellett hozzá, míg egy "véletlen" folytán a mai budakeszi há
romszobás, kőlépcsős, üvegezett verandájú kis házhoz - ami olyan nagyon ha
sonlít az első otthonomhoz - úgy érkeztem meg, hogy boldogan sóhajtottam fel:
de jó, hogy újra hazaértem !

E két igazi otthon között megtett utam nagyon változatos volt. Meredekek
és szakadékok - sikerek és megalázások -, nagy örömök és, nagy csalódások
váltogatták egymást színesen és szélsőségesen. s ugyanilyen szélsőségesen kü
lönböztek egymástól mindenkorí úgynevezett otthonaim is, ahol útközben meg
megpihentem. Laktam színinövendék koromban ablaktalan, pesti bérházodú
ban, aludtam mískolcí színésznő időmben fűtetlen cselédszobában, vasalódesz
kával megtoldott keskeny kis díványori - de voltam "várúrnő" is Sárospata
kon s a Sub Rosa freskó alatt Rákóczi mennyezetes ágyában álmodtam szépeket.

Persze a megvalósításra váró álmok is változtak, fajsúlyuk úgy nőtt. ahogy
belülről érik az ember.

A szegedi kicsi, kövér, fekete, pirospozsgás kislány álma: a szőke, magas.
karcsú, sápadt, sejtelmes tekintetű, mindenkit meghódító színésznőről - meg
valósult. Budapest így ismert meg és sztárolt hosszú éveken keresztül. Ez az
átváltozás valóságos fizikai csoda volt, de egész életemre kiható hazugságon
épült. Természetes, hogy hazug voit az otthonom is. A divatos színésznő se
lyemtapétás, bélelt-dobozszerű, kandallós, gyertyafényes. antik bútorokkal, sző

nyegekkel, képekkel zsúfolt gyönyörű lakása lényegében ugyanolyan díszlet volt
csupán, mint amilyenekben esténként a nagypolgári hazug színdarabok hősnő

jeként felléptem.
A színház, a hazugság művészete - szelgálhatja az igazságot, de az élet

nem állhat a hazugság szolgálatában. Az igazmondás vágya kényszerített rá.
hogy 1941-ben megírjam első számvetésszerű kis önvallomásomat : a Névjegyet.
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Ez volt az első lépcső, ami az igazíbb szerepek és az igazíbb élet felé vezetett.
De eljött az idő, míkor a Gyűlölet elborította az életet. 1944 márciusában hátat
fordítottam a világ, a színház, az otthonom hazugságainak, s vak ösztönöm
től vezetve, felhúzódtam a Tátrába, a tiszta csúcsok és jószagú fenyőerdők va
Jóságába. Egy hotelszoba lett az otthonom, s négy nagyszerű könyva. tár
sam: Ady, József Attila, Babits, Kartnthy, Ott fenn a hegyekben egy kék
szemű ismeretlen adott hozzá egy ötödiket: az Üjszövetséget, Akkor kezdtem
olvasni, és ma is olvasom.

És 1945. március 16-án egy front mögötti kis lengyel falu katonai fogdájá
ban Csoda történt velem: életben maradtam. S mert életben maradtam, hitet
kaptam. Hitet az Emberben, az emberben lakó Szerétetben.

A megszabadult Magyarországra én is megszabadultan értem haza. Hátizsá
komban öt könyvem mellett egy hatodik lapult - életem eredménye: a "Hoz
tam va~amit a hegyekből".

Megtalált hitem alapelveit, életszabályait fogalmaztam meg benne. Azóta
eszerint élek. Nem könnyen - nem -, de egyre boldogabban. Hiszen az első

és legfontosabb elv és szabály ennyi: "A Szeretet mint a mag a földben, ben
ned alszik, de csak akkor éled, és csak akkor éltet, ha önzetlenül tovább
adod másnak; minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle."

Átértékelődött bennem a világ. Ön érvényesítő önzésem közösséget szolgáló
szándékká nemesedett. A sárospataki mennyezetes Rákóczi ágyban már kollek
tív álmot álmodtam: színész alkotóházról, magyar Salzburgról ...

A bélelt-dobozt - régi lakásomat - a háború, mint annyi más hazugságot,
összeroppantotta. Törmelékeiből egy meszelt falú villalakást rendeztem be a
Rózsadomb tetején, aminek napfényes ablakaiból a János-hegyre láttam ...

Igen - fény volt abban a lakásban, s úgy éreztem bennem is.
Azután hirtelen besötétedett... szinte egyik napról a másikra szerepek,

színház, sőt kenyér nélkül maradtam. A hit fénye, hogya helyes. úton járok,
kialudt bennem, hiszen választott utam alig négy év alatt a semmibe vezetett.

Nagyon elfáradtam, s mint életem folyamán mindig, ha valami nagy baj
ért, a Hegyről álmodtam, ahol fák, virágok, madarak között élhetek Valaki mel
lett, akit szeretek. "Gazdag" színésznő éveimben vettem is egy fenyőkkel teli
telket a Sas-hegy tetején, de mert egész életemben kicsit mindig többet költöt
tem, mint amennyit kerestem - a ráálmódott ház mindíg csak álom maradt.

Most, a kétség sötét kútjába esve, a Tátráról álmodtam... O de elérhetet
len volt. Még a János-hegy elmosódó vonulata is nagyon messzinek tűnt ...

És akkor egy esős este a Gábor Áron utca sarkán lekéstem az 5-ös autó
buszt .. , - mert így kezdődik az én hazatalálásom csodálatos története.

Idegesen nézegettem az órámat, míkor megállt előttem egy kicsi kocsi s
kiszállt belőle egy vadidegen, mókusszerű, kicsi ember.

- Le tetszett késni az autóbuszt, Művésznő? - kérdezte.
- Nem tetszett, de lekéstem, sajnos - feleJtem, s mert udvarias bokázások

közepette felajánlotta, hogy bevisz a városba, beültem mellé, Bemutatkozott:
építészmérnök, s a budai hegyvidéken épít éppen jelentékeny ingatlanokat. Én,
hogy művésznő Iégkörömet tartsam, hanyagulodavetettem, miszerint én is ép
pen most keresek valami nekem való ingatlant a budai hegyekben. S ez lé
nyegében igaz is volt; hogy összes vagyonom talán 100,- forint lehetett, persze
nem tartozott rá. Lelkesen felajánlotta, hogy segít házat keresni.

- No, nem olyan sürgős - kezdtem riadtan tidtakozni, és sietve elbúcsúz
tam tőle. Pillanatok alatt el is felejtettem az egészet. De nem úgy a kis mókus.

Pár hét múlva telefonált:
- Találtam egy nagyon-nagyon a Művésznőnek való kis ingatlant, kiviszern

kocsival, hogy megnézze.
Na hiszen most jól nézek ki - gondoltam -, de addig zaklatott a tele

Ionokkal, míg végül is rászántam magam. - Istenem, mi történhet, legfeljebb
majd nem tetszik, akármit is mutat. S elindultunk a Budakeszi úton felfelé.
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- Tetszik tudni, nagyon szerény, elhanyagolt a kis ingatlan, de 15-20, rnond
juk 25 ezer forintból olyan igen a Múvésznőnek való otthont lehetne belőle

csinálni - hajtogattá dunnyogó orrhangján.
Beszélj csak, te szerencsétlen, hiszen már a szőnyegeím is a zálogban van

nak, - s a nagy gesztenyefákat nézegettem. ahogy kétoldalt fölénk borultak.
Gyönyörű ez az út, gondoltam, érdekles, még sohasem jártam erre.

Mikor elértük a Budakeszi községet jelző táblát is, nyugtalan lettem. Hová
a csudába visz engem ez az ember? Mikor lefordultunk az erdő mellett egy
gidres-gödrös, sáros földúton, s végül megálltunk egy földszintes, kopott kis ház
előtt, már vérig voltam sértve.

- Hát kérem, ez túlzás! Mit képzel maga rólam? Nekem spanyol stílusú
villaterveírn. vannak az íróasztalomban !

- Tessék várni, tessék bejönni, tessék megnézni, tessék elhinni, hogy mond
juk 30 ezer forintból gyönyörű kis otthont lehet belőle csinálni. - S verni kezd
te a nagy, rozzant fakaput, ami úgy támaszkodott a hulló vakolatú kis házra,
mint egy részeg koldus.

A bedeszkázott ablakú veraridán két öreg néni fogadott bennünket mint a
mesében, Az egyik, az özvegy, fekete bársony szalagót viselt a nyakán, mint
egy ősz öreg cica, s vékony hangon folyton kacéran kacarászott. A másik, a
kislány - lehetett vagy 60 éves - sántított, csúnya volt, s rendkívül mély han
gon barátságosan dörrnögve üdvözölte régi barátjukat, a mérnök urat.

Én pedig álltam, s ·a veranda megmaradt csupasz ablakain át néztem a He
gyet - a János-hegy 'karnYújtásnyi közelségű szelíd vonulatát, s az erdőt, ami
szinte befolyt az ablakon ... Istenem. .. de szép... Ez, ez gyönyörű! ...

A többi: a lakás, az alacsony ajtók, az öreg belső lépcső, mind nevetsége
sen és elképesztően kopott, régimódi volt, de a Hegyek! ...

A mérnök nyítogatta a madzaggal bekötött kopott barna ajtókat és folyton
duruzsolt: - huszonöt-harminc ezer ... Ej, essünk már túl ezen a látogatáson,
hiszen nem kérhetnek olyan keveset, amit ki tudnék fizetni. Illendőségből mé
gis megkérdeztem az öreg cicát:

Hát mennyít tetszene kérni ezért az izéért?
0, fiam! - felelte reszkető vékony hangon. - Mi ezt nem adjuk pénzért:
Hát miért! - horkantam én fel. - Talán aranyért?
Nem, fiam, öregek vagyunk mi már, mit kezdjünk egy nagyobb összeg

gel? Mi ezt a házat csak életjáradékért adjuk el.
Mit szaporítsam a szót, havi kétszáz forintért enyém lett a ház, a kis kert.

s vele a Hegy és az Erdő ...
Minden, amire szükségem lett a jövőben, s minden, ami igazán fontos volt

addigi életemben, itt együtt várt rám, valóban csak rendbe kellett hozatni.
Egy évig még csavarogtam - magam mindenből kifosztottam, míg végre

megköszöntem Annak, aki egyedül ismeri pénzt nem becsülő, könnyelmű, tü
relmetlen és szertelen lányát, hogy hazavezetett.

Hogy akis mérnök honnan ismert - jobban, mint én saját magamat
IlJi3. sem tudom.

A Csodúk megmagyarázhatatlanok.
Hadd mondjarn még el, hogy az én "csodám" néhány év múlva a legkedveltebb

módja lett a lakás-, vagy házszerzésnek az állammal kötött részletfízetéses,
vagy magányosokkal kötött eltartásí. szerződések révén.

Hiszem, hogy helyes és azonos úton járunk.
Az otthonra találás csodája visszaadta hitemet, s a hitemmel életerőmet.

Felébredt bennem a fészeképítés ősi ösztöne, s boldogan fogtam hozzá a kis
ház rendbehozatalához. Ma sem vagyunk még készen vele, de tíz évig tartott,
míg megalázó munkák sarából véremmel és verítékemmel nagyjából összera
gasztgattam valóban, mínt a fecskék, akik sok-sok év után - míntegy munkárn
jutalmaként - megtiszteltek bizalmukkal és beköltöztek hálószobám antik csil
lárjára, hogy megajándékozzanak a tökéletes családi élet felemelő szépségével.
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Tanultam tőlük. Családommal harmóniában élünk. Naponta megharcolt har
móniában - önmagunkkal, egymással és a világgal.

Társam a legritkább fajtájú ember: jó. Olyan magától értetődően jó minden
kihez, ahogy lélegzik az ember. Persze ez a jóság olyan összetett, mínt a nap
sugár, ezért elviselhető, s ezért olyan éltető.

Mindenkori házvezetőnőrn: az anyám; állataim: Péter kutyánk, számtalan
cicánk, a nálunk kosztoló erdei madarak - a testvéreim; s a szerepeírn a gye
rekeim.

Aki hozzánk bekopog - bajba jutott ember vagy állat -, kap valamit, ami
egyre jobban fogy a világban, mint a tiszta levegő és a tiszta víz - amire pe
dig ugyanolyan szüksége van minden élőlénynek, mint a vízre és a levegőre:

szeretetet kap.
S persze most is álmodom.
Almom a Szeretet-színház, ami iskola, templom, szanatórium, hangverseny

terem és cirkusz lenne egyben. Ide álmodom a Budakeszi erdő sarkára, ahol fe-
hér görög oszlopok közőtt az ég kupolája alatt gombnyomásra nyitható, áttet
sző tetővel, az erdők zöld díszletében. a Nap - az Igazság - fényénél. saját
vérrel színezett színészettel kellene tanítani, vigasztalni, nevettetni, pihentetni és
útbaigazítani az oda betérőket.

Hiszem. hogy ez a Boldogságot-osztó színház a huszonegyedik század szín
háza.

SIMONYI IMRE VERSEI

Gyulai utcák

Az egyik mondja: - hát elkeriiltél,
a másik kongja: - bizony megvJnültél.

a harmadik: nyomomban lődörög,

mint egy bitangoló utcakölyök.

A Görbe-utca má1' csosszanva jár
a bolond-Mári foghíjas nyo1'7,án -

(mint bennem is a régi, fürge balság
nyomában a megfontolt céltalanság).

A Sugárút meg kétoldalt virágos 
Menőfélben egy jobb~zagú világhoz

(mint vőfélynek) qomblY!Lkamba tűzvén

a menyasszony-pillantású verőfény,

S miko1' a Köröspart felé letértem
ez őszi sétán ~ elállt a szívverésem:

égy kölyök horgán, hogy vergődni látom,
ezüstfényű, légszomjas ifjúságom.,.

k Ú t
Az oldala bedőlt már gondolom.
S a kő, amelyet bársonyos moha
fedett - mint vénasszonyok [oasora
kihullt, és helyét felverte a gyom.

Rozzantan áll a regi udvaron.
- A Tégi udvar, .. Ö, az is de nyűtt,

s a veder, melyben annyi dinnye hűlt,

sem fityeg már az árva ostoron. -

Ki tudja, hogy mi lett a sorsa? - Tán
összetört egy napoTt, s a mélybe hullt

gyermekkorom játékai után .. ,

S még mennyi ódon titkot rejt e kút:

- nyárestéken mesélte nagyapám 

S ki vissza nézett rám: akisfiút ...
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